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RAMPLAAN . ETND ÏI,IINTÏGER JAREN

Een vreemde rust aan de Ramplaan.
Zeker , er staan wat kinderen r
pet op , sehort aan. De melkboer staat
er ook , met de melkbus voor op de
fiets. De fraaie straatlantaarn
zult u nu ook missen. ( foto:H.Wil1emse )
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* alle verzekeringen

* hypotheken

* fln4ncieringen

* persoonlijke leningen

* continu kredieten

* spaarcertificaten

* reis arrangementen
'Vrij-uit'

ABR. MENSSTRAAT 4
2015 JR I-IAARLETV
0n-24 43 41

Lood- en,zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Qqntrale verwarming
Riolerinoen
Compb[e badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geenroorijkosren Om"

l«m6zn
Ltaag vrijblijvend off erte

NoonierTuindomlaan 26
2O15HK Haarlem
TelebonO23-2462ffi

Noorder Tuindorplaa n 54
2O'lSHLHaarlem
TeleÍoon 023-242344
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RATIPLAAITI
KTT'AHTTER
wijkrood
voorzitter
A.PMARSELJE
D.v.Hulletoqn 30
2t,1029
secretoresse
P.W.v.d.H0RN - EIJSBROEK
L.v.Doletoon 4
213165
penningmeesteresse
E.A.Heijnes
Romptoon 9
2t 3229
bonk,81 80 95 537

burenhutp
kontmrur:n,321,,2 51

olb uren,
JETTA PIANIET
21,.2076
WNNIE BARTLEIIA
aQ69

opposcentrole
EMMY VERBEEK
2t17 U

Oproep fotors
7íie heeft er leuke, dwaze, ontroerend.e,
karakteristieke, enz" foto,s van onzewijk? De foto,s mogen oud of nieuw zijn.
?ii kunnen gebruikt word.en om de wijk-krant te illusteren. Uiteraard Xrijgt
U de fotor" terug. U kunt ze zend.en-naar
de redactie,'p/a Denijs van FIuIle1aan IO.

wijkverpteging
ANNIE VROONHOF EN
319190 JUDITH PAAY

wijkogent
J.BIL
nnÉ
stichtino
Romotoón
kwoitier
rporzitter
E.G.BIJi.ISDORP
Rorrploon 35
2L?9 35
secretoresse./
penningmeesteresse
E.A.Het.1nes
Romploon 9
2L 32 ?9
botrk,8185 96 344

speeltu in
OVERVEEN'
Crscnstrmt 21 33 63

Wijkraad.swerk is r"neestal leuk en boeiend.
Je leert je wijk- en nedebewoners goed
kennen. Je zorgL, dat Ramplaankwartier-
bewoners invloed hebben op wat er in de
wijk gebeurt. De wijkraao bestaat inmid-
dels al meerdere jaren. Docr verhuizing,
andere bezigheden of door ancere interes _
ses van wijkraadsleden, komen zo nu en
dan één of meer van de vijftien wijkraads-
plaatsen vrij, Mocht U overwegen U in 1985
candidaat te stellen bij de algemene wijk_
raadsverkiezingen, dan is het verstandi!
nu al één van die lege stoelen te bezetfen
Dan weet U al-vast waaraan U volgend jaar
(weI of niet) begint. Welkom!
Paul Marsel e, voorzitter.

23 mei, van 10 tot 17 uur, kunt U door
de Haarlemse politie gratJ.s uw postcode_
nummer in uw fiets 1aten graveren. Deplaats waar dit kan gebeuien is de Speel_tuin Overveen, Croesenstraat 51.
Laat deze kans niet voorbijgaan!
One Co van de speeltuÍn.

iets !ste en van uwVo
Pas voor fietsendieven! ! !
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l-redqktie
I

Winnie Bqrtlémo
Pouto Bremrners
Bep Heijnes
Ton Rutten
Pout de Weerd

vormgev i ng :

Paul l.larselje

.VAN HAMBURG

kazen en wiinen

X teLr24 06
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vlees en Íiine

Koningstrmt 14 319ïlt L
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UW ECHTE BAKKER

Van Zeggelenplein 95
Tel. 35 07 0O

Nagtzaamstraat 12
Tel. 35 49 O2

Engelenburg 78
Tel. 35 34 37 nu ook Romptoon 52

023- 2110 53
mo.- vrij 8.30-13.00 uur

14.00 - 17.30 uur
zoterdog 8.00- 16.00 uur

luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

uw speciaalzaak !
de Ruyterweg 32
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.SCHOLTE
uw hulpbif kleine pijntjes
RAMPLAAN 40 TEL. 211282

AAMPLAAN 48 TELEFOON 242182
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- tel. 245464
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BEJAARDàNCENTRI-[,vI

R-CKAERTSTiOF 66

HAARLEII (post Overveen)

Bergen e;t ee:- .llein aantal vono onderd
in ani€re te:.':r-zen. A1 met aI een zeer
ingrijF,e,,a.o gebeurtenis voor zowel bewo
ners a1-. ::e:ewerkers.
Twee dagen l-ater kwam de sloper en op
18 augrrstus 1983 legden enige bewoners
de rreerste steen".
En thans is het dus zover: onze wijk is

U
m

Verzorgingshu is,, Ele Blinkert"
Rockaertshof 66, 2015 ED Haarlem

een raa qebouw r er gewor n! Dit

Van Kessel secretaris Blinkert

,9" %linbert"

26tTtei ,)PEN HUIS lN DE BLI NKERT
In het februarinurrrrner van ie wi jkkrant,, schreven wi j, dat het nogi een half
jaar zou duren alvorens het nieuwe verzorgingshuis zou kunnen worden betrok-
ken. U besrijpt het wellicht aI: Dat artikeltje was qua publÍcatie wat aan
de late kant!
Àctueel is, dat onze bewoners .p 24 en 25 april jl., na een afwezigheid van
wijftien maanden, naar hun "ou,ie stek" zijn teruggekeerd. Zoals U zel-f, hebt
kunnen constateren, trokken zlj -r een fraai tehuls, d.at, gelet op het in
alle opzichten grotere confort, o:r:etwijfetd snel als hun "eigen huis" za1
worden ervaren.
Een korte schets van het verlecen:
fn 1956 was het feest in dat deel van
de wijk! Ter completering van de 76
woninqen voor ouderen, werd het ver-
zorgi-ngstehuis "De Blinkert't geopend.
Dit huis gold toen als een voorbeelc
van hul-svesting voor ouderen.
fn de daarop volgende jaren braken
gaandeweg gewijzigde inzichten ten
aanzien van de tehuizen voor ouderen
door, in het bijzonder met betrekking
tot het woongerief en de brandveilig-
heid In dit verband werden t.a.v.
"De Blinkert'r voorstellen ingediend
voor uitbreiding van het woongerief.
Men cacht die te bereiken door het
bouwe:i van een nieuwe vleugel en ver-

kwam tot stand in goede samenwerking
tussen alle partijen. De bouw- en inrich
tingskosten bedroegen rond de zeven en
half *iJjoen Er:1den.

Op ZATERDAG 26 mei 1984 wordt het
tehuis officleel geopend. Voor de
wijkbewoners die een kijkje binnens-
ruis wi11en nemen, is er op die dag
van 3 tot 5 uur rs middags gelegen-
heid tot bezichting van het tehuis.
Ter versteviglng van het contact
tussen wijkbewoners en het verzor-
giingste;:ui-s, noCigen het bestuur
en Ce directie U gaarne tot deze
bez ichti rr i + I

De stichting I'Vrienden van de Blin-
kert'r probeert greld bijeen te bren-
gen voor het organiseren van gezel-
lige bijeenkomsten, enz. voor de
bewoners van ',De Blinkertil en doet
hierbtJ graag een beroep op uw me-
dewerking door een periodieke bi-j -drage van U te vragen. eenmaligegriften zijn echter niet minder
rrrelkom. Verleen, ten einde uwrrvoorgangersil onder gezellige om-
standigheden te begeleiden in eendoeltreffende afwisseling in hun
bestaan, deze medewerking. Het
postgrironummer van genoemde stich-
ting te Haarlem is:. 414867. Stort
uw bijdrage op dit nummer!
À.R.Hulscher, pÍeter Wantelaan 57,
telefoon: 24O185.

groting van de bestaande kamers. Strik-
te handhaving van de rooilijn en het
beste:-,ningsplan verhinderden evenwel-
realisering van dit uit 1975 stammend
idee.
Daar::a passeerden nog diverSe nieuw-
bouwi:lannen de revue. Eind l9B2 gaven
giemeen'!:, provincie en rijk ,,groen
1icht" -.-3.r de huidige nieuwbouw. Na
veel za='Í.=n werd vervangende woonruim-
te ge,rc:::=:. Cp 18 januari 1983 ging
het oveirq::--e leel van de bewoners naar

I I
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lijnennet j-n en om Haarlem. Veel
nieuwe lijnen bij, er verdwijnen
juist minder vaak rijden.
Het nieuwe buslijnennet is opges
Haarlem, waarin o. a. de gemeente
werkqroep heeft ernaar gestreefd
het statj-on) en de buitenwijken
te brengen.

er nogal wat veranderen in het bus-
krijgen een anderé route. Er komen
en hreer andere lijnen gaan vaker of

4 gaat
1ij nen
'l i inan

IiIEUWE BUSVERBïÀlDrNG VOOR RAMPLAANI(yíA-RTfER

Het R.amplaankwartier kri-jgt er met
het centrurn van Haarl-em een heel ni-eu-
we verbindinq bij: lijn B. De buslij-
nen die er nu zijn blil'ven: lijn 6
als lijn 6, l.'-jrr 4 a1s onderdeel van
een nieuwe lijn 7.
Lijn 8 gaat vanaf de Ro11ands1aan,
-,ria de Westergracht, Te.rnpeliersstraat
(vee1 overstapmogelijkheden) en Gro-
te i"iarkt naar Haarlem-station.
Lijn ? ioopt vanaf de Ro11ands1aan,
via de Bloemendaalseweg, Dompvloeds-
laan, Zijlweg en Raaks, naar station
Haarlem en Eaat van daaruit door naar
Schalkwijk.Bij de halte Rollandslaan
- de huidige busstandplaats- wijzigt
de chauffeur het nurruTler van lijn ?
in acht en omgekeerd en gaat -zonder
wachttijd- door,
De huidige lijn 6 bfijft ook in de
toekomst J-open vanaf de F.ollands-
iaan {begin- en ei-nd,ount) via liaar-
:em F{oog, Le idsevaart NZH, Houtplein
en Terwuift naar Haarl-em station.''3naf het st.ation qlaat lijn 6 (een
r eu!íe zone gaat in!) verder naar
ret feI-ftplein in Haarlem Noord.

'lI::;'lE \IERDELïNG iN ZONES.
a=_zEN soMs DLTURDER.

- =;= I i I k rnet de nieuwe dienstrege -
1::; -"r,ordt in de hele Haarlemse
=lgr::e::at,ie de indeling in zones
aarg=past. Dit is e"n gé,ro1g van de

= i s e:: j,ie de ri jksoverheid heef t ge -
s t: i r . l e stacl Haarlem, die nu nog
éér: zone is, Cie rnen met twee strip-
pe! k-an bereizen. rnrordt in twee zo-

werkgroep openbaar vervoer
de N.Z.H. zitting hebben. Deze
eentrum van Haarlem ( inclusief
snellere verbindÍngen tot stand

folder. Een diens-uregellng kunt LT van
eind mei af'eveneens bij hen verkrij-
gen. Deze kost f 4, - en is ook ver-
krijgbaar bij de N.Z.H.-kantoren en
postkantoren " (r:n)

nes verdeeld. De grens loopt juist
ten noo:rden van het station. Reizen
vanuit het Ramplaankr+artier naar
Haarlem-Noord kost dan ook voortaan
-ïen :e:a's--- -:+== --l-.€S- irie stfip-
pen. Ook een reis vanuit het RamP-
laanlcrrsartier naar Heernstede wordt
duurder. Heemstede wordt, samen rnet
Àerdenhout en Bentveld- een aparte
zone, terwijl het vrogger met Haar-
1em in dezelfde zone lag. Dus ook
d.aarheen gaat een reis drie strippen
kosten. Over de zone-indeling heeft
de busctrauffeur een speciale, gratis,

.nieuwe



-+

,WAT IS HIER NOU VERKEERD AAN ?
Een karakteristiek stukje Ramplaankwarti=r lijkt te worden aangretast. Aan
het noordeinde van de Hospeslaan 1igt, ,3:'rceven Coor een grasveid en een:loementuin, de witte, kleine woning van de hee:' plukker . De'ze rustieke:lek heeft a1 sinds 28 jaar vrijwel geen veranieringr oncergaan. Slnds degemeente eigenaar is van het gras
we1 voornemens een groen-inrichti
ie aantasLi.ng van het huidige bee
:i:: van overheidsgeld, roepen }:i
è,1:,tei,e1 een mogelijk groen-inric
t::;-s:Ian nog niet aan de wijkraa
r-s aargeboden, heeft Openbare Wer'<=.. r*- ? april de heer plukker
s:-:- i-:i 1jk verzocht ziJn eigen-

en ei'fafscheidinE binnen
--wee maanden van de grond te ver-
xljderen. Op 9 mel zijn hiertoe
-,arkeringen aangebracht.
le dienst Hout en plantsoenen
reeft zich in overleg met de:,;ijkraad vori.g jaar verplicht
:ieuwe of vernj-eugde groenont-
',.,'erpen niet eerder uit te voeren
ian na voldoende gelegenheid tot
:ehandelinqr door de wijkraad. Het

edaan maken van de huidige situa_
, voordat een nieuw ontwerp ter
el ligt, is daarmee in strijd.
dochter van dè heer pl-ukker

-evr L. Grombos _pIukker, voert
=:tie tegen de wi jziqinq. Naar-.=:r zeggen, zal- pvCÀ_fraktievoor_

veld en ce bloernentuin, bestaan er even-
ngsplan voor dit gebiedje te maken.Zowel
ld, alsmede de op het oog onnodige beste-
j oewoners vragen op.
h_
; zitter in de Haarlemse gemeente-

raad, de heer Van der Water, zich
inzetten voor het niet zonder meer
laten doorgaan van deze plannen. (pt"t)

ng
ie
af

O Cverz cht van het gebiedje
Plukkerrs

tijdens
doehterhet huwelijk van

in 7972.
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I LLEGALE AANTASTI NG TU I NBOUWGEBI ED
3nlangs heeft de wijkraad een brief gericht aan het gemeentebestuur van
Haarl-em. Daarin werd gewezen op een aantal ongewenste ontwikkelingen in het
3ebied tussen de wijk en de randweg: het tuinbouwgebied. De wíjkraad heeft
ret gemeentebestuur onder ogen gebracht, dat het karakter en de openheid
','a:: Éet gebied op fundamentéIe ri;'ze wor&n aangetast door illega1e bouwsels,
---r: -'''-ingen, volkstuinen en reclame-ui-tlngen. De wijkraad heeft het gemeen-.-' '--=:"r-'.r erop geattendeerd, dat het van groot belang is dat een nieuw bestem
- -:,: -:: r./oor dit gebied wordt vastgesteld. Op dit moment bestaan er voor
:--- r::-=i bestemmingsplannen die dateren uit de vijftiger en begin zestiger
I - -^ - - -r l_-=-=... -- ,vrlxràEd heeft aangeboden over deze zaak in nader overleg te treden
ïe*- :..-- l:-eentebestuur en de betrokken ambtenaren.
le:,'-_':'-:=a:",,'i1 met deze actie voor- bruikt, dan houdt dat het risico in,<o::e:r, '=-- -:::et tuinbouwgebied hui- 6sg op een bepaald moment de gemeente.zen woroen re=::ezet en grond voor raad. èrtoe g"àt neigen het gebied a1sbepaalCe ioelen wordt gebruikt, zon- tuinbouwgebíed af tó schrijí.rr. Ditder dat jaar:-,.-=: een democratische be- za1 voediel geven aan het id.ee hierslissing j-s genl:-en. voor het gebruik huizen te gaín bouwen.van grond zijn i:r ret dicht bevolkte
Xedeiland spélregels gemaakt. Deze .Ai= er huizen zouden l<onen in het ge-
spelregiels hebben tot doel ervoor- t= bÍed tussen Ce '.vijk en Ce randweg,
zorgen. dat voor de hele *ca-1en1e,,'rng lan zo1) er een rcf-ux aantrekkelijkheid
een zo goed mogelijx gebr:ik r-ar,:= I'an de wl.ik i'=rdwijnen. ÀIs ervoor ge-
grond wórdt gemaakt, .ig..uu.r= ::, .=- ''"aak-t- i"lr:t, 1at het gebied niet ver-
bruir<ers van de gronden. anie:-e .1.:i- snicpe:-: raakt, behoeft het zover ech-
gers en de overhèid (vooral de ge-e="---:r niet te komen-
teraad) spelen allemaal een roi in le wijkraao wil, dat uiteindelijk op
dit proces. Het zou geen goede zaak cpen wljze over het tuinbouwgebied
zijn als alleen de eigenaars en/of 6" wordt beslist. Dit kan a1s de giemeente-
gebruikers van de gronden zouden be- raad besluit een bestemmingsplan voor
palen wat daarmee gebeurt. Als 1r, 5.1 cit gebied vast te ste11en. ïeder die
gebied grond en gebouwen voor anCere belang heeft blj dit gebieJ ]:an dan

Ích laten Éoren. TR

I

doelen dan voor tuinbouw worden VAN Z

. PAUL DE WEERD
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HOEK PIETER KIESSTRAAT

TELEFOON 31 t+5 02

9.0. oon der {ind.n & Z"
Aannemere van reotaurafle- onderhouda

en nleuwbouwwerken

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk
Constructiewerk
Dakreparatles
Estik vloeren leggen
Formlca bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraaiwerk
Isolerende beglazLng
Jaarlljks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
Lambriserlngen maken

Iletselwerk
Uieuwe sloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook roellljk werk
Riolerlng vernleuwen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Ultbtkken van voegrwerk
Voegen van gevels
Wandbetilune rin gen/wandi so lat Le
X met kerstmls werken we nlet
IJzeren konstruktles
Zolders lsoleren

LID

Hendrtk Roozenlaan 25
20l5JM Haàrlem
Tel. 023 - 24 13 16

Weatergracht 95 rd.
20l3ZN Haarlem

Tei. 023 - 31 7644

A.Thoolen jr B.V
Marcelisvaartpod
Haarlem
2/. 42 10

FABLO

kom tennissen
in de Foblohal
specioal voor inwoners
ven het Ramplaon-
kwortier zin uren
beschikbaar
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Spe elterrein Croesen-
stroat goot vercrderen

In de wijkraadsvergadering van 9 mei
j l-. heef t :e:l aantal ionEeren uit oe
wijk naar voren gebracht, dat het
speelte:r=in aan de Croesenstraat be*
ier gescf-.i<t gemaakt moet worden vocr
voet-callen. Op dit mornent staat er op
di', :e:.:ein één basketbalbord.. Cebas'-
keti:alc. word.t er echter nooit. De pa-r=:r ',*,aarop Lret. bord staat, wordt ge-'^:-...-rt a1s doel-. Graag wi-l men een
:w=eoe ooel-. Men deed het voorstel
aer ui'usparinE van doelen aan weers-
zijoen van het terrein een hroog hek
te plaatsen. Bij de daaraan verbonden
werkzaarnheden wi1 men graag behuS-p-
zaam zijn. Op deze manier zou ook
voorkomen worden, dat ballen bij om-
wonenden i-n de tui_n komen.
De wi3'kraad besloot een brj-ef aan
het gemeentebestuur op te stellen,
waarin inwilliging van het desbe-
treffende voorstel wordt bepleit.
De omwonenden worden vóór het verzen-
den van deze brief j_n de gelegenheid
gesteld de wijkraad te laten weten
of ze z]..ch rnet deze qang van zaken
kunnen verenigen. (fR)

j.g. Yan heerden en zn by

r koziinen

r schuiÍpuien

r deuren

I ramen

a trappen

d elftst r aat U-46 haa rlem
023 - 31 0g 36

na 17.00 uur 023 - «l lB 0S

h ns n heerd n

. uit. onze moderne f obriek, gemoqkt door
vokmensen

o qlle mqten en houtsoorten. ot[een eerste kwotiteiI nórit

OPBRENGST VAN DE
5íMAVI _COLLECTE

RAMPLAAN KWARTIER

AAí*ryà
\ttt{Atï\\ffiy

Tijdens de SIl4ÀVf-col-lecteweek van
19 L/n 25 maart j1., werd, met be-
hulp rzan zestien collectanten, in
het Ramplaankwartier f, 96'1 ,95 bij-
eengebracht. a1le collectemederuer-
kers nogmaals van harte bedankt!
Col lectecornité: mw tr. À, FIei jnes,

Ramplaan 9.

I ttegote'rnoteri nu weg

Dankzi.j de aandreng yan de wiJk-
raad en de medewerklng van de
eigenaar was dit elgeeraardlge
boursel aan het begin van het
koeienpad snel verdwenen. BiJ
rl Jkraadsvoorzitter Paul MarselJe
k'ramen nogal wat verontmste
reacties binnen. Volgens sommigen
Ieek het bouwsel op een mol-en.

foto : Paul de Weer"tt

I
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Ukunteendcclvanuw saldo rtrdct grr lri,-r-=*
flink rcnteAevend Eaken. Dan Da rs s*-q--l;.i:--:- -ï:-
hebt u vmrbiizondcrc uitgaven oF :e -f, F ={-j - 

- Í :t.l
Ètsàóterdchand. pas- Zo b'<: - = =ri: ,;i :a:
U maah met ons één kccr een u regebo et s;*r ::: Ír' : : : :e: -
afspraak overeen maandeliiks het eót mc*:-
bedrag dat u wilt sparen... cn

"K(ert ik bii iullie zoveel meerdoen
m-étmiin bankg,tö?"

a systeernspsÍen: regdomg
spartn nadat u e{o}c6 heb{
afgesprokcn hoc

o intcressante reotc op dc
GLo SpasrÍek€ning co
Giro Spaar-Frtra Rckcarrt

a vandaag gestoq morgEo rcoL
o ook konant stortcn Íoogchl
o vrasg voormeer infomatic

defolderbii uw kgntmr in dc
buurt

Doe meer met de spaataril« dh meerdoet

nutsspaarbank
o
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Gazelle
VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP.ADVÍES
EN lOoeo SERVICE' ROLI-AHID
BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENN IS

U Juncker
O REPARATíES
O A[.LE MATEN BANDEN
. CNDERDELEN
O TOEBEHOREN

ook voor ollc soorten Philips gloeilompen,
T. L "- buizen en alaktro- moterioolVesting
A.G. DE HAAS RAIilPLAAN 46 TEL 24 C5 53
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schoonheidsalon
Astrid Sloot
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stoot '
voor u

oqr
TULLENAAR
kloctr

depositaire van'L^dy Esther' . grote sortering
Vloerbroden

o12 soorten
bruinbrood

o elke week reklome
von qebak.koek
en chocolade

ook voor zonnekuren

behandeling volgens afspraak
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